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Centrul informatizare şi activităţi în reţea. Mediateca

SURSE DE INFORMARE ELECTRONICE 

(LINK-URI UTILE, BIBLIOTECI VIRTUALE, BLOGURI, E-BOOK, 

RESURSE TEMATICE) 

ÎN SPRIJINUL BIBLIOTECARULUI DIN ÎNVĂŢĂMÂNT



www.didactic.ro - portal educațional cu materiale didactice specifice învățămîntului preuniversitar 

http://www.didactic.ro/materia

le-didactice/101445_proiece-

de-parteneriat-scoala-

biblioteca

http://www.didactic.ro/
http://www.didactic.ro/materiale-didactice/101445_proiece-de-parteneriat-scoala-biblioteca


Proiecte de parteneriat, protocoale acorduri educaţionale locale

http://petrucomarnescugh.ro/

http://petrucomarnescugh.ro/


“O şcoală fără o bibliotecă nu există”

Interviul cu directoarea Bibliotecii Pedagogice Naţionale “I.C. Petrescu” 

http://www.noapteabibliotecilor.ro

...o şcoală fără o bibliotecă nu există, 

societate fără bibliotecă nu există, 

aşa cum intr-o casă nu se poate să nu ai 

măcar o carte pe care s-o citeşti.

Carmen Pesantez-Pozo

http://www.noapteabibliotecilor.ro/


...Şcoala şi biblioteca au o mare

responsabilitate în promovarea unei

mentalităţi a dialogului, la diferite niveluri

astfel încât educaţi şi educatori să

ajungem ca pe tot parcursul vieţii să ne

perfecţionăm arta de „a învăţa să trăim

împreună”, de „a învăţa să trăim cu ceilalţi”

de „a învăţa să devenim” .

Marilena Pavilescu

SIMPOZIONUL  INTERNAŢIONAL 

Şcoala şi biblioteca – parteneri pentru educaţia permanentă 

file:///C:/Users/bibliotecar/Downloads/simpozion_2012%20(2).pdf

C:/Users/bibliotecar/Downloads/simpozion_2012 (2).pdf


E-SCOALA.RO - o platformă deschisă, biblioteca virtuala, 

unde veti gasi diferite opere atît din literatura română cît şi din literatura universală 



https://scoala.bibliotecapemobil.ro/biblioteca.php

Biblioteca pe mobil Vodafone

https://scoala.bibliotecapemobil.ro/biblioteca.php


Portalul BESTELLER.MD oferă cărți electronice gratis 

https://www.bestseller.md/

https://www.bestseller.md/


https://www.damaideparte.ro/

AIMEE.RO 

O bibliotecă on-line gratis în limba română pentru toate gusturile

https://www.damaideparte.ro/


LiterNet – o bibliotecă on-line cu cărţi în limba română, engleză, germană, franceză, spaniolă 

în special din categoria beletristica 

http://editura.liternet.ro

http://editura.liternet.ro/


CartiBuneGratis – blogul cu cele mai bune cărţi din literatura română clasică, 

recomandată în special pentru elevi 
http://cartibunegratis.blogspot.md/

http://cartibunegratis.blogspot.md/


SHOPNIAC - ghid de shopping inteligent, care oferă cărţi gratuite în limba română şi engleză 

http://www.shopniac.ro/

http://www.shopniac.ro/


ŞcoalaOnline o mica biblioteca virtuala 

http://bibliocarti.com/

http://bibliocarti.com/

